
 

ESCOLA MUNICIPAL OLÍVIA MARQUES PETRILLI 

NOME DO ALUNO: DATA 08/09/2020 SEMANA:2 

PROFESSORES: CÉLIA, KATE, REGINA, ANA PAULA, RENATA, 

VALDECI, FÁTIMA, ROSIANE, PATRÍCIA, ÁVILA, ROSELAINE, 

VANESSA. 

TURMA: 

BERÇÁRIO I 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇO TEMPO QUANTIDADE RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM: (EI01ET02) EXPLORAR RELAÇÕES DE CAUSA E 

EFEITO (TRANSBORDAR, TINGIR, MISTURAR, MOVER, REMOVER E ETC.) NA 

INTERAÇÃO COM O MUNDO FÍSICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERÇARIO “I” 

07.09.2020 – Terça-Feira 
Tema: Criança Artista – Pérolas das 

Crianças. 

Explorando a Música. Para esta 

semana, dentro do tema “Criança Artista”, onde a 
criança é a protagonista da sua história, 
escolhemos a música como centro de nosso 
objetivo, que é permitir que a criança desenvolva 
habilidades auditivas, motoras, sociais e cognitivas 
por meio de diferentes ritmos, gestos e convivência 
com outras crianças e ou adultos. 

A música vai além do gostar de um gênero 
ou ritmo, ela estimula os mais variados 
sentimentos. Seja alegria, tristeza, força, esperança, amor, raiva ou a felicidade. Faz 
parte da arte, que é uma atividade humana ligada a manifestações de ordem, feita a 



 

partir de percepções, emoções e ideias, com o objetivo de estimular esse interesse de 
consciência corporal da criança. 

Tendo em vista que os bebês tem grande interesse em canções, reproduzi-las 
e inventar pequenos versos partindo de canções conhecidas, descobrindo a junção 
de sons, gestos e palavras, buscando dar sentido a suas ações, a música se torna 
algo imprescindível para este desenvolvimento. 

Recebendo os estímulos desde cedo, as crianças desenvolvem o pensamento 
crítico com mais facilidade, realizando atividades que despertem a curiosidade e 
possibilitem que eles sejam protagonistas do próprio aprendizado. 

Aproveite as atividades que estamos enviando e se descubra como o 
interlocutor do desenvolvimento de sua criança, permita que ela libere o artista que 
existe nela. 

 
 

 
Atividade: “Vamos Brincar”: 

Brincando e confeccionando um 

chocalho. A brincadeira ficará mais animada se a criança participar da preparação ou 

até mesmo acompanhar, visualizando a preparação feita pelos pais/responsáveis. 

Utilizando objetos recicláveis vazios devidamente limpos (como: garrafa pet pequena, 

potes de maionese, de iogurte, copos, etc.), colocar dentro 

alguns grãos (arroz, feijão, milho, etc.) ou pedrinhas pequenas. 

Fechar devidamente a embalagem escolhida com fita isolante 

ou durex (colorido ou não) de forma que ao chocalhar não abra. 

Será um momento mágico para criança que conseguirá ver a 

transformação de um objeto vago em algo sonoro conforme o 

seu balançar. Com certeza, a criança irá produzir sons 

variados, liberando o artista que há nela.  

 
Recursos: Garrafa pet pequena, potes de maionese, de iogurte, copos, grãos (arroz, 
feijão, milho, etc.) ou pedrinhas pequenas, fita isolante ou durex (colorido ou não) 
 


